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Evropski izziv Astro Pi je izobraževalni projekt Evropske vesoljske agencije (ESA), ki 
poteka v sodelovanju s fundacijo Raspberry Pi. Učencem in mladim ponuja izjemno 
priložnost za opravljanje znanstvenih raziskav v vesolju s pisanjem računalniških 
programov, ki se bodo izvajali na računalnikih Raspberry Pi na krovu Mednarodne 
vesoljske postaje (ISS).

Izziv Astro Pi je razdeljen v dve ločeni misiji različnih zahtevnostnih stopenj: 
Mission Zero in Mission Space Lab. Ta dokument je priročnik za sodelovanje v 
projektu Mission Zero.

Projekt Mission Zero ponuja udeležencem starim do 19 let možnost, da se njihova 
koda zažene na ISS! Primerna je za začetnike programiranja in/ali osnovnošolske 
otroke. Ekipe ali posamezniki napišejo preprost program, ki prikaže sporočilo 
in odčitek zračne vlage na računalniku Astro Pi, ki ga uporabljajo astronavti pri 
opravljanju svojih dnevnih nalog na Mednarodni vesoljski postaji. Posebna strojna 
oprema ni potrebna, prav tako ne predhodno znanje kodiranja. Vsem udeležencem, 
ki sledijo pravilom izziva, je zagotovljeno, da se bodo njihovi programi izvedli v 
vesolju!
 

UVOD

https://astro-pi.org/sl/mission-zero/
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Projekt Mission Zero lahko zaključite v eni uri na keterem koli računalniku z dostopom do interneta. 
Učenci in mladi sodelujejo samostojno ali v skupinah, sestavljenih iz dveh do štirih članov, in s 
pomočjo našega priročnika (rpf.io/mzproject-sl) napišejo kratek program Python, ki bo njihova 
izbrana sporočila prikazal astronavtom na Mednarodni vesoljski postaji, preko računalniškega zaslona 
Astro Pi pa jim bo sporočil tudi odčitek vlage. Dodatna strojna oprema ni potrebna. Vse je mogoče 
narediti v spletnem brskalniku.

Datum Dejavnosti

Začetek izziva 13 september 2021

Konec oddaj 18 marec 2022

Potrditev statusa leta maj 2022

Potrdila so poslana udeležencem junij 2022

SMERNICE ZA
MISSION ZERO 2021/22

rpf.io/mzproject-sl
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Da lahko sodelujejo, morajo udeleženci:
          Sodelovati samostojno ali kot ekipa do vključno štirih članov
          Ki niso starejši od 19 let
          Biti pod nadzorom učitelja, mentorja ali vzgojitelja, ki bo 
          kontaktna točka z ekipo Astro Pi
          Bodite del ekipe, ki jo sestavlja vsaj 50% članov ekipe, ki so državljani države 
          članice ESA* ali Kanade, Latvije, Litve, Slovenije ali Malte

Poleg tega mora biti vsak udeleženec izpolnjevati vsaj enega izmed naslednjih 
pogojev: 
          Vpisan je v osnovno ali srednjo šolo v državi članici ESA ali v Kanadi, 
          Latviji, Litvi, Sloveniji ali na Malti
          Šola se doma (s potrdilom ministrstva za izobraževanje ali 
          pooblaščenega organa v državi članici ESA ali v Kanadi, Latviji, 
          Litvi, Sloveniji ali na Malti)
          Je član kluba ali obšolske dejavnosti (na primer, Code Club, 
          CoderDojo, ali Scouts) v državi ćlanici ESA ali v Kanadi, Latviji, Litvi, 
          Sloveniji ali na Malti

Če program udeleženca/skupine ustreza smernicam in ne vsebuje 
neprimernega jezika ali drugih neprijetnosti, se bo maja 2022 za obdobje 30 sekund zagotovo izvajal na 
Mednarodni vesoljski postaji. Nato bo vsak udeleženec prejel elektronsko potrdilo z natančno zabeleženim 
začetnim in končnim časom ter položajem ISS, ko se je program zagnal — njegov prispevek v zgodovini 
vesoljske znanosti!

Učitelj/mentor je odgovoren, da na astro-pi.org registrira udeležence/ekipe ter jih nadzira.

Število prijav, ki jih lahko odda šola ali klub, ni omejeno, vendar je vsak udeleženec lahko član le ene ekipe, 
bodisi posamezno ali kot del ekipe.

¹ *Države članice ESA v 2021:
   Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška,

   Poljska, Portugalska, Romunija, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo.

   Poleg 22 držav članic, so tudi Kanada, Latvija, Slovenija in Litva, zaradi dogovorov z ESA, upravičene do polnega sodelovanja v programih

   urada za izobraževanje ESA.

   ESA bo sprejela tudi prispevke osnovnih šol, ki se nahajajo izven držav članic ESA, a le, če so te šole uradno pooblaščene in/ali odobrene s

   strani uradnih izobraževalnih organov članice ESA (npr. francoske šole izven Evrope so uradno priznane s strani francoskega Ministrstva za

   izobraževanje ali pooblaščenega organa).

PRAVILA ZA SODELOVANJE

Opomba: Če je mentor starš, 
ki sodeluje od doma, morajo 
prijaviti samo svoje otroke. 
Če želijo otroci sodelovati v 

projektu Mission Zero kot del 
večje ekipe, naj prosijo svojega 
učitelja ali mentorja v klubu, da 

jih prijavi kot skupino.
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Letos bodo imeli vsi udeleženci Misije Zero priložnost glasovati za imeni dveh novih računalnikov Astro 
Pi, ki jih decembra pošljemo na Mednarodno vesoljsko postajo. To ni pogoj za sodelovanje v projektu.

Računalnike Astro Pi bomo poimenovali po dveh navdihujočih evropskih znanstvenikih. Obstaja na 
stotine moških in žensk, ki so prispevali k znanosti in tehnologiji; Udeleženci lahko predlagajo svoja 
imena ali na našem seznamu predlogov izberejo (uporabiti morate angleško različico imena):

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

Za glasovanje morajo udeleženci v svoj program za 
Mission Zero dodati kratko sporočilo, s katerim bodo 
izbrano ime prikazali na LED-prikazovalniku Astro Pi. 
Sporočilo morate začeti z “My name should be” (v 
angleščini)

Če bi na primer udeleženec ali ekipa želela glasovati za 
Ado Lovelace, bi bila njihova koda videti tako:

POMAGAJTE NAM, DA
POIMENUJEMO NOVE

Če želite glasovati, morate sporočilo nujno začeti s temi besedami, sicer vaš glas ne bo upoštevan. Za 
podrobna navodila, kako vključiti izbrano ime v program, si oglejte navodila za Mission Zero na 
rpf.io/mzproject-sl.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

RAČUNALNIKE ASTRO PI

sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)

rpf.io/mzproject-sl
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Obiščite spletno stran Astro Pi (astro-pi.org). Če se izziv Mission Zero še ni pričel, se lahko 
za prejemanje novic naročite na časopis Astro Pi.

Učitelji ali mentorji se registrirajo prek Astro Pi spletne strani in prejmejo unikatno kodo 
učilnice. Vsi udeleženci in ekipe, ki jih nadzira en učitelj ali mentor, morajo pri 
oddajanju svojih prispevkov uporabiti isto kodo učilnice.

Učenci in mladi sledijo našemu vodniku (rpf.io/mzproject-sl) za 
dokončanje dejavnosti programiranja s pomočjo spletnega 
emulatorja Mission Zero Sense HAT (trinket.io/mission-zero).

Udeleženci svoje programe oddajo s pomočjo spletnega emulatorja 
Mission Zero Sense HAT. Ko je program oddan, ga ni več mogoče 
spremeniti. Za vsak prispevek bo učitelj/mentor prejel elektronsko potrdilo s podrobnostmi 
članov in povezavo do posnetka njihove kode.

Vsi programi, ki so v skladu s pravili izziva, bodo samodejno odobreni.

Uspešni posamezniki in ekipe bodo maja 2022 v vesolju začele izvajati svoje programe.

Junija 2022 bodo učitelji/mentorji za svoje udeležence preko elektronske pošte prejeli 
uradne certifikate Mission Zero.

6

Rok za oddajo prispevkov za izziv Astro Pi Mission Zero je 18. marec 2022. Poznejši prispevki in prispevki, 
ki niso bili poslani s pomočjo spletnega emulatorja Sense HAT za Mission Zero, ne bodo sprejeti.

KAKO SODELOVATI
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https://astro-pi.org/
rpf.io/mzproject-sl
https://trinket.io/mission-zero
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Hvala za vaše zanimanje za Evropski Astro Pi izziv: 
Mission Zero!

Za več informacij in novic o izzivu obiščite astro-pi.org

Za vire in projektne ideje pojdite na astro-pi.org/resources V primeru vprašanj 

lahko ekipi Astro Pi pišete na astropi@esa.int ali pa nas spremljate na Twitterju @

astro_pi

European Astro Pi Challenge je izobraževalni program ESA v sodelovanju s 

fundacijo Raspberry Pi.

Za več informacij o izobraževalnih programih ESA pojdite na 

www.esa.int/Education

Za več informacij o Fundaciji Raspberry Pi pojdite na www.raspberrypi.org

https://astro-pi.org/
https://astro-pi.org/resources/
https://twitter.com/astro_pi?lang=en
http://www.esa.int/Education
https://www.raspberrypi.org/

